OBSEHVAŢIIPHIVIND FOLOSIHEAINDICAŢIILOH
STILIS'rICI' IN DLH
DE
CIUSTIN/\FLORESCU
Contlnulndtradiţia lcxicogruf'ică
naţională i nierglnd totodată pe liniadezvoltârii lexicografielmoderne,DicţionaruL.
Umilitromâne se încadreazăIn categOl'iaoperelor Iingvist
ice ample, care, prin caracterul lor practic, înglobează
potenţialcele mai multe problemeprivindcercetareaLirrrbil.
In articolul de faţ[t ne ocupămde modul în care au fost tratate in acest
dicţionarunele fapte de stil, încercînd,atunci cînd considerămnecesar,să propunemnoi rezolvări.
Normelede redactareale Dicţionar1L[ui
limbii române nu au stabilit criterii
preciseîn ceea ee priveşte folosireaindlcatlilor stilistice.Dar, prin practica lexicografică,volumeleapărute au impusun anumit spirit in care sînt rezolvatemajoritateaproblemelordeaceastă naturii.
Datorită dificultăţilorcare apar în analiza unui material bogat din punct
de vedere stilistic (materialpurtător al unei mari încărcătui-lafeotive1), intcrprctarca elementeloranalizate (cuvinte,sensuri, subscnsuri)se radi?adeseori în
mod inconsecvent.Astfel ele inconsecvcntcîn maniera în care sînt tratate articolelede dicţionargiisim:<1)în cadrul aceleiasicategoriide c\l\nte cu structură
asemănMoareelin punct de vedere stilistic (de exemplu,la articolelemad6nâ i
nagîţ, metaforeleaîlate pe acelaşi plan primos«nejustificatrezolvări diferite2);
b) în modul în care se redacteazăarticolelecorespunzărourc
cuvintelordin aceeaşi familie (de oxomp
lu, la articolul nvanh'râ apare la sensul 2: "Fi g, (Mai
ales la pl.). Uneltirr-intrepl'ins,'ide cineva pentru a-i ajunge scopurile; tertip";
articolul pentru verbul manevra nu cuprindesensul corespunzătorsensului2 al
substantivului,noţiune existentă şi ca în limbă, eu eventualadefiniţie:,,(Despre
persoane)A se folosi ele mijloacenecinstite,tertipuri, pentru a-şi ajunge scopurile".
Inconsecventacea mai frecventă,inttlnltă în toate volumeledicţionarului,
apare In modulde tratare a epitetclor Termenul"epitet"este folositatît pentru
a denumifigura de stil propr-iu-zisă
(v. maestru2, oj6g,pacoP,teetc.).cît şi pentru
a exprima noţiunea, cu un caracter mai general, de pCalificativ" (v. madeâ,
maimutâ, mamîLt,marfă, mâscă, maşillâ, mastodânt,mauuior, matahală, nagît,
onorâbU,pădUChectc.). Considerămca neindicatăcea de il doua accepţie (dealtfel cea mai frecventă),pentru că, de cele mai multe ori, se suprapune cu
1 Vezi cele spuse despre conotaţiede L. Zgusta, în Manua! of I"exico
graphy,Praha, 1971,cap. I, p, 40.
,
2 Vezi mad6nif,subsansulde la 2 marcat de paranteza {Iron.ic),şirmgîţ;
sensul3,
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sfera semanticăa cuvîntului "mctafor[l",producindu-seconfuzii.Astfel, cuvintele mamut, mandarin,mascâ, m(ltad6r,pilcluchesînt metafore în contexte ca:
"Severchlbiţ, duios mamut" ("Viaţaromânească",ianuarie 1954),.,AcademiaRPR
nu rămîne un for inchis constituitdin oameni consacraţi,din mandarini inerţ;
ai ştiinţei moarte" ("Contemporanul",
1949),"Strîngereade mînă a acostormâst;:
(Vlahuţă),"Saluta pe toţi matadorli de Pl'Cacolo" (Bariţiu),"PJăte0tecu amîndouă mîinile în stînga si-n dreapta rusfct la toţi păduchiielit la agil' şi dă la
vornicle"(CamilPetrescu).
Atita vreme cît în DLR există paralel parantezestilisticede tipul: "Prin
sinecdocă",..Prin metonimie"etc. (v, manevra, mare1 ş.a.) indicaţia "epitet'·
poate fi interpretatăde cititorîn acelaşisens,adică j.figurăde stll", iar nu "cali·
ficativ".Pentru a se evita confuziile,este preferabilca sensurilerespectivesă fie
precedatefie numai de indicatlaT'i g. (mai generalăşi care permite Iorrnulurca
unei definiţii corecte)3, fie de paranteze ca: .Tronic","Glumeţ"(deja existente
in DLIl, în cadrul unui număr relativ mare de articole: mobila,patriarhal,pâsărai, pătimi,-raidetc.) care se referă exclusivla structurastilisticăa cuvîntului.
Propunemaceastă soluţie în spiritul principiilorgeneralecare stau la baza tehnicii de redactare a Dictionaruluilimbii Tornâne.Conformacestor principii a
fost eliminatăparţial paranteza "In context figurat",care compllca inutil structura semanticăa cuvîntuluidevenit articol de dicţionar.S-au evitat, astfel,confuzii de tipul acelora de la nvantâ,neutl'lI,-ă. In cazul primului cuvînt, sub
sensul 1.1."Hainălungă şi largă de postav gros",apare parantezaîn discuţieîn
faţa citatului: "Aceştiînălţaţi peste popor... Să pun stăpîni ai tuturor, Lepâdînd f'ătartricâmăniaua,Fac pe ceilalţi să le slujească Supt domniearistocraucească"(Budai-Dcleanu).
In cadrul articoluluineuh'u, -ă, aceeaşiparantezăapare
la sensul 3: ,,(Desprestate, popoareetc.) Care este in stare de neutralitate,care
nu face parte dintre bcligerantisau dintre părţile adverse".Citatul,precedat de
specificaţia"ln context figurat",este următorul: "Gara era singura instituţiepe
care o cunosteamnu prietenoasă,dar nr-utră,il tuturor" (Brăescu).In ambele
situaţii încărcăturaafectivănu cade numai pe context,ci şi pe r.uvlnt.ul propriuzis care este, cleei,folositcu un sens figurat.Avema face cu o serie ele confuzii
rezultatedin adăugareaunor indicaţii stilisticeele prisos. Aşadar,alături de inu-ebuintareageneratoarede confuziiil construcţiilorde forma: .,Epitet doprcciativ dat... ". folosireaexcesivăil unor parantezr:intră de asemeneaîn accasui
categorie.De exemplu: adjectivulmagnific.-el are în articolul din Dicţionarul
limbii 1'()Tnâne.
În faţa uniculuisubscns,paranteza: .,Cu valoare de supcrlativ",
incorectplasată, deoarecevaloarea de suporlativpriveşte întregul cuvînt (fapt,
dealtfel, bine relevat in definiţia scnsului principal). {n cadrul articolului
'/Jacha, primul sens gr\lpeaz\ citatele figurate în jurul mai multor paranteze,
care, prin indicaţiile care le cuprind. oxplioă sumar ideea poetică. c\ceasL:l
tehnică este riscantă,
interpretarea figurii de stil cu ajutorul căreia SE'
exprimă această idee pune problememai largi. Astfel. paranteza: ,.Predominft
ideea de grup" referitoare la citatul: "Doar trenul singur se-nfioară De-atîta
veşnicăpovară, El singur poartă mai departe Pacheteleomeneşticulcatc.. ' Pe
bânr-ide lemn capilonate"(Minulcscu)este incompletă,deoarece,alături de ideea
de grup, existE,în ega]{lm{tSUrfl
:)i aceea de imobilitate.Deci, e ele preferat ca
acest tip de parantezes[, fie eviLlt.pentru a nu se mai ajunge la divagaţiistilistice inutile ca: ,J'ornind de la imposibili
Lateade a ,distingeşi. de 11preciza
natura obiectuluiÎmpacheta!,sugereazăideea ele mas{ informii"(DLR,voI. VIII.
articol\lI pachet).
Tot pe seama folosiriiex(esive CIindicaţiilorele stil tn'buie Sţl punem şi
situaţiile cînd, în definiţie,sînt introdusecuvinte cu un grad înalt de expn'sivitate. Acest lucru se Întîmpl[lmai ales în cadrul articolelo!'de dicţionar consacrate unor termcni cu o bogathînCEtr'cătul'it
afectiv;'i.De exemplu,găsirea cl('3 O Fezolvareîn acest sens dau Costinescu,ŞMneanu,Scriban, în dicţionarele 101'(v. maimuţă),
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mcntclorneutre necesaredefinitiei,in CUIU]
cuvintelornuitatuităsi nârniW,este
deosebitele cliJ'ici1ă
şi ele aceea în DLH întîlnim,în ambele cazuri. formularea:
...F'iin
tă fantasticăde mărimeenorrnasi cu Inf'aţişurrîngrozitoare",care, din cauza
cuvintelor"enorm{l"
si .,îngrozit.oare".
ar fi trebuit evitata.
Alte problemeapar din lip s a indicatiilor stilistice.Numărullor este insii
mult mai mic :i considerămefi ele se reduc:la o singură situaţie: atunci cînd
în schemaarticoluluiunui cuvînt nu sînt.marcate unul sau altul dintre sensurile
figurate. Acest fapt este mai grcu scstzahil,pentru cA Iexlcogr-afultrebuie S[l
surprindă în ce măsură folosireamai mult Salt mai puţin ocaztonală
4 il tcrmenului în discuţieeste tmusrormată.în funcţie ele numărul ocurcntelor,în normă.
Problemase rezolvă mai uşor cînd articoleleanalizate sînt lucrate în spiritul
dicţionarului.Conformacestui spirit sînt marcate (fie şi printr-o simplă parankzh) toate citatele cu carnc.tcrfigurat. Desi această pr-acticăne pare cxagcrntă
(din motive raro, prin ele însele, ar necesita () discuţie aparte), ca il câpătat
caracter de noi-masi de 'aceea ar fi trebuit sel fie ,ll)licathconsecventarticolelor acestuidictionnr.Astfel, in Dic:ţiO/lani.l
limbii r07'nclne
sînt date citate de
tipul: .,Obl'iIznicin mctcriz obrazului [{tcÎnd"(Cantemir).pentru meterez;
,./\lbc\i ncprlhănitc curgeau din cer" (Maecdonski)pentru neprihânit, -d: "Vin
neguri cu noapteapc umeri, Şi beZni1Il1[H1ghite
nătîngfl"(Goga),pentrunoapte:
..Am stat privind în dcpărtări albastre ofranda rece şi albastru-alunii" (Botez),
pent.ruofn:indr1;"Paielepctale ce-Il veselii uşoare, Grhbindu-se-nvîrtejuri, hazJiul joc si-I Jac, Parodiind tumultul furtunilor din soare" (Labis),pentru paro-elia; "Ieri, dar [primăvară]sulemcnităpctltoaro,Cunosca talc graţii ancestrale
Şi toate sirotlicuri
lc tale Şi foaia ta de zestre-amăgitoare"
(Anghel-Iosif)
pentru
pdit<ir,-orire.Odatâ ce în DLH apar citate cu un caracter poetic atît de pronunţat, citate care elin punct de vedere semanticnu sînt reprezentative,este
greşit să se redactezear-ticolelemarilt<in("Cursăatlctică desfăşuratăpe o lungime ele circa 42 krn."),om6r ("Faptul ele a omorî; luarea vieţii cuiva; omucidere; cr-imâ: asasinat''),raiaui (,,1.Dezlănţuirebruscâ,vio.cntă,de obiceiscurtă,
de vînt de ploaie sau de ninsoare",,,2, Serie neîntreruptă,de obicei scurtă,.ele
lovituri'ale unei arme de foc automate sau ale unei bal.erii tunuri") fără
Stnsurilefigurate respective.COllsiderăm
c{lera necesar ca aceste.cLlvinte(poate
si 7VCliadii)
tl apară cu sensurilelor figurate,cu atît mai mult9h cît accepţiile
le: "Munc[lprestată intensiv pe o perioadă lungEIde timp", 7iJenlrumaTat6n
si "Moarte de om=mure înghesuială,îmbulzeală",pentru or!"âr,au ajuns să
facă parte elinşistelll,

4 VeziLaclislavZgusta,op_ci!.,p. 5'7.
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